SALLAI JÁNOS
NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL
Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai
között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı
beillesztése. E folyamat fı része a rendészet fogalmának megalkotása, továbbá a rendészet
szaknyelvének kialakítása rögzítése. Az elmúlt idıszakban ennek szellemében több
konferenciára, mőhelyvitára került sor, elkészült a rendészettudományi szószedet I. része,
ám teljesen nem lehetünk elégedettek az eredménnyel. Munkámmal a rendészet fogalom
megalkotásához kívánok hozzájárulni azáltal, hogy a rendészet kialakulásának idıszakában
elterjedt rendészet fogalmakat megjelenítsem.
A XIX század második felében a magyar rendészettudományán kutatói többnyire
német szakirodalomra támaszkodtak, így magam is fontosnak tartom a német források
bemutatását. Így többek között Robert Mohl Die Polizeywissenschaft 1832 több kiadást
megért munkája szolgált forrásul a téma magyar mővelıinek, amelyben közrendészet
tudományt és közrendészet intézetet szőkebb területen vezeti le, és megkülönbözteti a
megelızı igazságügyi intézettıl. Idıben késıbb (1870) egy másik német
rendészettudománnyal foglalkozó szakember Lorenz von Stein szerint: „Rendészet mindaz a
forma, amelyen keresztül a kormány az igazgatásba beavatkozik, illetve a rendészet a
közigazgatásának egy része.”
A XIX század elsı rendészettudomány mővelıje: Karvasy Ágoston442. A
rendészettudományhoz kapcsolódó mővében: A közrendészeti tudományban443 az alábbi fı
témákat fejtette ki:
– közrendészeti tudománynak fı elvei,
– cultur politika oktatás, tudós társaságok, vallási mőveltség,
– szegényi rendırség,
– az államnak közbátorléte,
– a személyek bátorléte,
– orvosi rendırség, vagyis közegészségügy,
– vagyonbátorság.
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Ma már megmosolyogtató a közbátorlét, vagy vagyonbátorság, de úgy gondolom
jól beazonosítható a köz és magán (vagyon) biztonsággal. A fentieken túl Karvasy mővében
részletesen rögzítette a közrendészet tudomány fogalmát, e szerint: „A közrendészeti
tudomány (Polizeywissenschaft) azon elveknek foglalatja, melyeknek alkalmazása által az
államban a fenyegetıdzı veszélyek és háborítások közvetlenül elháríttatnak, azoknak káros
következtetései megszüntettetnek vagy enyhíttetnek, és az emberek finomabb szükségletei,
melyeket a magasabb míveltség kíván kielégíttetnek. A veszélyek és a háborítások,
melyeknek elhárítása a közrendészeti tudomány tárgyát képezi, származhatnak vagy az
emberek gonosz akaratából, vagy azoknak vigyázatlanságából, vagy a természeti elemektıl,
azaz az emberi akarattól független eseményektıl”444 Véleményem szerint ez az elsı magyar
nyelven megalkotott fogalom, amelynek fıbb gondolatai ma is idıt állóak. Ezek közül is
kiemelem az államban leselkedı veszélyek elhárítását, felszámolását.
Idıben késıbb 1865-ben jelenik meg Pauler Tivadar: Jog és államtudományok
encyclopaediája, amelyben a közrendészetet is tárgyalja és a német szerzık, valamint
Karvasy Ágoston munkáira hivatkozva a következı vélekedik rendészet fogalmáról: „Az
államadalom végczéljai létesítésére, a jogsértések lehetıleges megelızésére, a társadalmi
rendet fenyegetı veszélyek elhárítására, azok káros következményeinek megszüntetése
szükséges; az e czél közvetlen elérésére alakított intézetek a rendészet köréhez számítanak;
a rendészeti politika, vagy rendészettan annál fogva azon elvek rendszeres foglalatja,
melyek szerint a belbátorságot és a polgári rendet fenyegetı veszélyek közvetlenül
elhárítandók, azoknak káros következményeik megszüntetendık.”445 Pauler már nem
általános veszélyek felszámolásáról, hanem konkrétan a jogsértések megelızésérıl, és a
társadalmi rendet fenyegetı veszélyek elhárításáról beszél. Pauler szerint a rendészet fı
feladata a polgári rend fenntartása. A fogalomból jól kiolvasható a köz (állami) és
magánbiztonság védelme.
A továbbiakban fontosnak tartom megemlíteni a XIX század utolsó évtizedeiben
készült lexikonokban megjelenített rendészettel kapcsolatos fogalmakat. Így az Egyetemes
Magyar Encyclopaedia446 szerint: „A rendırség, azon intézkedések összessége, melyek az
államban a rend és közbiztonság fenntartására és védelmére hivatnók, s melyeknek
végrehajtása az államkormány felügyelete alatt álló közegek által teljesíttetik… A
megkülönböztetés közbiztonsági és jóléti rendırség között sokat vesztett elıbbi
fontosságából, miután a jóléti rendırségnek nagy részét, mint nem rendırségi ténykedést a
közigazgatás többi ágaiba osztották be.”
Ugyanerrıl a Magyar Lexikon447 a következıket rögzítette: „A rendırség (lat.
politia; gör. politeia; m. államigazgatás.) valamely államban a közbiztonság, jólét, a
társadalom és az állam szabad fejlıdése fölött való gondoskodással megbízott hatósági
intézmény, mely azonban az igazságszolgáltatástól el van különítve. A rendırség a gyors
segély nyújtására rendkívüli hatalommal van felruházva és a rend érdekében parancsokat
és rendeleteket büntetés kiszabása mellett is hozhat, s a közbiztonság fenntartására rendıri
vétségeknél büntetést is alkalmazhat, továbbá tiszte valamely titokban elkövetett bőn
felfedezésére minden lehetıt elkövetni.”
A rendészet és a közigazgatás közötti viszony, kapcsolat a kezdetektıl fogva vita
tárgyát képezte. Ezt igazolják Grünwald Béla közigazgatási, jogi szakember által
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megfogalmazottak is. Grünwald Béla448 1884-ben a következıket írta „A közigazgatás
harmadik nagy funkciója az egyesekkel szemközt a rendészet. A rendészet az állam azon
tevékenységét jelenti, mellyel a külsı lét biztonságát, mely az emberi fejlıdés fı feltételeinek
egyike, megadja az állam polgárainak. A rendészet tárgya tehát valamely közveszélyes
tényezı s feladata a védelem a tényezı hatása ellen… nem lehet saját rendszere, hanem a
beligazgatás rendszeréhez alkalmazkodik, s a rendészetnek ugyanazon rendszere van mint a
beligazgatásnak… a rendészet tevékenysége (negatív) fenntartó és oltalmazó.”449 Hasonlóan
Grünwaldhoz, Csíky Kálmán450 is a közigazgatás részeként határozza meg a rendészetet.
Csiky 1889-ben kifejtett álláspontja szerint, a rendıri igazgatás – mint közigazgatási
tevékenység – súlypontja az egyén létfeltételeinek biztosításában fekszik, vagyis a
„személynek úgy a természet, mint, az emberek fékezhetetlen ereje részérıl fenyegetett
biztonsága megóva és védelmezve legyen. Az államhatalomnak e czélra irányzott
tevékenysége, intézkedései és intézményeinek összessége képezi a rendészetet és az erre
vonatkozó közigazgatási jogszabályok alkotják a rendészet jogát.”451
A rendészet kialakulásának idıszakára esik a Fıvárosi Rendırségrıl szóló törvény
megalkotása, amely egyben az alapját képezi a késıbbi állami rendırségnek. Az 1881-ben
elfogadott törvény 2.§-a452 rögzítette a rendırség feladatait. E szerint a „fıvárosi rendırség
feladata: mőködési területén a személy- és vagyon-biztonságot megóvni, a békét és
közrendet fentartani, a büntetıtörvények, a rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a
véletlenségbıl vagy bármily természető mulasztásból eredhetı veszélyeket és károkat
lehetıleg megakadályozni, a megzavart rendet és békét helyreállitani, az ezek ellen vétıket
kipuhatolni és megfenyités végett az illetékes biróságnak vagy hatóságnak feljelenteni,
illetıleg átadni, s általában a figyelı, megelızı és felfedezı rendırség feladatait a jelen
törvény keretén belıl teljesiteni.”453A rendırség feladatai és a rendészettudomány fogalma
között a hasonlóság jól tetten érhetık. Így nem meglepı, hogy az 1909-ben kiadott Rendıri
Lexikonban a következıket olvashatjuk: „Rendészet alatt értjük az állam belügyi
igazgatásának a közrend és a közbiztonság fenntartására irányuló, kényszerítı hatalommal
rendelkezı tevékenységét. A rendészet tehát állami feladat. A többi igazgatási ágaktól
független, és önálló. A rendıri feladatok köre az ismert hármas felosztás szerint magában
foglalja a megelızést, a megakadályozást, és a felderítést. A tételes rendıri jogon túli ezen
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körben kell helyet foglalnia a diszkrécionárius jognak is melynek ugyancsak sohasem
szabad e határokat átlépnie.”454” A rendırségi lexikonban összefoglaltak a korszak
szabályzataiban is megjeleni. Újdonsága, hogy elsıként rögzítette a rendırség
diszkrécionárius jogait, ami a mai napig él.
Ugyanebben az idıben, pontosabban 1907-ben kiadott Magyar jogi lexikon a
rendészetet egyértelmően közigazgatási funkciónak határozza meg, bár elismeri, hogy a
rendészetnek van önálló funkciója is mint pld.: „…a bőncselekmények elkövetésének
megakadályozása ezzel kapcsolatban személy és vagyonbiztonság fenntartása.”
A XIX. század végén és a XX. század elején megjelent rendészettel kapcsolatos
elméleti munkákból az alábbi következtetések összegezhetık:
1. A magyar rendészettudomány kialakulása a német szakirodalomra támaszkodva a
XIX. század második felére tehetı.
2. A vizsgált idıszakban is vita tárgyát képezte a rendészet önállósága, illetve a
közigazgatáshoz való tartozása.
3. A rendészet minden esetben állami tevékenységként határozták meg.
4. A rendészet fı irányvonala: közrend fenntartása, a veszély felderítése, megelızése,
felszámolása, a rend helyreállítása.
Rövid írásom csak elsı része a rendészet fogalom története körébıl. Tovább
kutatva témát tervezem, hogy a rendészettudomány XX. század jeles mővelıinek, többek
között: Somló Bódog, Concha Gyızı, Tomcsányi Moric, Magyary Zoltán, és Szamel Lajos
munkáinak felkutatását, rendészet fogalomról alkotott képük elemzést, megjelenítését.
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